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Resumo 

 

NUNES, Gabriela Portantiolo. Impactos do novo Código Florestal sobre o meio 
ambiente. 2018. 51 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em 
Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
 
A busca pela proteção e conservação do meio ambiente é um assunto que está se 
evidenciando nos últimos anos, devido à degradação descontrolada dos recursos 
naturais que vem ocorrendo como resultado das ações antrópicas, as quais produzem 
impactos, tanto na esfera local quanto mundial, nos mais diversos níveis. 
Particularmente, os recursos florestais, com seus sistemas característicos, são 
importantes contribuintes para a manutenção do equilíbrio humano. Por isso, a 
proteção destes recursos tem gerado grandes discussões e modificações na 
legislação brasileira, dentre elas têm-se uma importante alteração que revogou a Lei 
n° 4.771/65 (antigo Código Florestal) e passou a dar validade à Lei n° 12.651/12, 
conhecida como o novo Código Florestal. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 
realizar uma análise crítica das mudanças estabelecidas pela Lei n° 12.651/12 sobre 
os recursos naturais, identificando os impactos ambientais decorrentes desta e, 
demonstrando a importância que isso trará para o meio ambiente em geral. Para isso, 
foram levantadas informações de diversas áreas, como da biologia, de recursos 
hídricos, de solos e economia. Os resultados indicaram que alguns artigos do Código 
podem ser declarados inconstitucionais, como é o caso da compensação de Reserva 
Legal, que exige apenas a obrigatoriedade de ambas as áreas estarem no mesmo 
bioma, o que é insuficiente, tendo em vista que os biomas são dotados de destacada 
heterogeneidade, devendo, portanto, a compensação ocorrer dentro de áreas com a 
mesma identidade ecológica. Além disso, a aplicação da Lei n° 12.651/12, implicará 
nos seguintes impactos ambientais negativos: diminuição drástica das Áreas de 
Preservação Permanente, menor proteção dos recursos hídricos, alteração nos ciclos 
de chuva, aumento do desmatamento, diminuição do número de espécies, maior 
probabilidade de desastres naturais, entre outros. No entanto, esta favoreceu os 
proprietários de terras, que não terão que “perder” grandes áreas agrícolas para 
reposição florestal, impulsionando assim, o desenvolvimento da agricultura no Brasil. 
Portanto, conclui-se que os aspectos vigentes no novo Código Florestal, contribuem 
para a diminuição do caráter de proteção dos recursos naturais, favorecendo, 
predominantemente, aqueles relacionados às questões econômicas. 
 
 
 
Palavras-chave: código florestal; recursos naturais; recursos florestais; impactos 
ambientais. 



 
 

 

Abstract 

 

NUNES, Gabriela Portantiolo. Impacts of the new Forest Code on the environment. 
2018. 51 pages. Course Conclusion Paper (TCC). Graduation in Environmental and 
Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 
 
 
The search for protection and conservation of the environment is a subject that has 
become evident in recent years, due to the uncontrolled degradation of natural 
resources that has been occurring as a result of anthropic actions, which produce 
impacts, both locally and worldwide, on the most different levels. In particular, forest 
resources, with their characteristic systems, are important contributors to the 
maintenance of human balance. Therefore, the protection of these resources has 
generated major discussions and changes in Brazilian legislation, among them there 
is an important amendment that repealed the Law No. 4.771/65 (former Forest Code) 
and began to validate the Law No. 12.651/12, known as the new Forest Code. In this 
sense, the objective of this work was to perform a critical analysis of the changes 
established by the Law 12.651/12 on natural resources, identifying the environmental 
impacts arising from it and demonstrating the importance that this will bring to the 
environment in general. For this, information was collected from various areas, such 
as biology, water resources, soil and economy. The results indicated that some articles 
of the Code may be declared unconstitutional, as in the case of Legal Reserve 
compensation, which requires only that both areas must be in the same biome, which 
is insufficient, since that biomes are endowed of outstanding heterogeneity, and 
therefore, the compensation must occur within areas with the same ecological identity. 
In addition, the application of the Law No. 12.651/12 will imply the following negative 
environmental impacts: drastic reduction of Permanent Preservation Areas, less 
protection of water resources, alteration of rain cycles, increase in deforestation, 
decrease in number of species, greater probability of natural disasters, among others. 
However, this law favored landowners, who will not have to "lose" large areas of land 
for reforestation, thus boosting the development of agriculture in Brazil. Therefore, it is 
concluded that the aspects in force in the new Forest Code, contribute to the reduction 
of the nature of protection of natural resources, favoring only those related to economic 
issues. 
 
 
 
Keywords: forest code; natural resources; forest resources; environmental impacts. 
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1 Introdução 

 

Meio ambiente é o conjunto de interações físicas, químicas e biológicas 

ocorridas entre o meio abiótico (ar, água, solo, energia) e biótico (flora, fauna, seres 

humanos), ou seja, compreende as leis, condições e influências que regem a vida em 

todas as suas formas (BRASIL, 1981). 

A busca pela proteção do meio ambiente é um assunto que está se 

evidenciando nos últimos anos, devido à degradação descontrolada dos recursos 

naturais que vem ocorrendo como resultado das ações antrópicas, as quais produzem 

impactos, tanto na esfera local quanto mundial, nos mais diversos níveis: solo, ar, 

água, flora e fauna. Uma das alternativas para proteger os recursos naturais é a 

criação das Áreas de Proteção Ambiental (APA), onde, de acordo com o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), tem por objetivo a 

proteção da diversidade biológica, regulação do processo de ocupação e garantia de 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais (ESTEVES, 2011). 

Além da proteção ambiental, outro fator que precisa ser levado em conta é a 

conservação dos recursos naturais. A conservação e manutenção desses recursos 

possibilitam que os serviços ambientais prestados pela natureza como a ciclagem de 

nutrientes, a proteção das bacias hidrográficas, o sequestro de carbono, amenização 

dos fenômenos violentos do clima, geração de solos férteis, controle de erosões, 

disponibilidade e qualidade da água continuem ocorrendo de forma equilibrada (DIAS, 

2016). 

A conservação dos recursos naturais se faz necessária hoje para garantir a 

manutenção das gerações futuras, além de contribuir para a evolução do 

conhecimento científico, econômico e social. Tal preocupação é resultante da forte 

complexidade e interação de diversas naturezas que ocorrem entre os diferentes 

recursos ambientais, materiais ou imateriais. Como exemplo de tais interações, temos 

os recursos florestais, os quais afetam significativamente a conservação de outros 

recursos como o solo, água e biota (AUTOR, 2018).  

Os recursos florestais, com seus sistemas característicos, são importantes 

contribuintes para a manutenção do equilíbrio humano. Em geral, os municípios 

contemplam áreas verdes bem preservadas, contudo, no que se referem a sua área 

urbanizada, essas apresentam uma contínua perda vegetal em detrimento de 

atividades antrópicas (PEREIRA et al,2017).  
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A importância dos recursos florestais está associada a processos naturais 

do(a): solo - estabilização, controle de erosão e enchentes, produção de nutrientes; ar 

- sequestro de carbono; água – armazenamento, proteção de mananciais de água 

para abastecimento, conservação de margens de hidrovias, filtragem de produtos 

tóxicos; biota - conservação da biodiversidade, fornecimento de polinizadores, 

proteção de espécies farmacológicas, inimigos naturais de pragas e doenças para 

cultivos agrícolas; social – lazer, ecoturismo, recreação; economia – fonte de 

matérias-primas, fibras, combustível na forma de lenha e madeira, carvão vegetal para 

uso humano (SNIF, 2018). 

Uma das maiores causas de destruição dos recursos florestais hoje em dia 

resulta de atividades humanas, que, ao contrário dos danos naturais, são incansáveis 

e minuciosos, provocando, na maioria das vezes, efeitos irreversíveis dentro do nosso 

tempo. Muitas atividades contribuem para essa perda, incluindo atividades de 

subsistência, madeireiras, mineração, incêndios, guerra comercial da agricultura, 

pecuária, poluição, recolha de lenha e construção material, e construção rodoviária 

(BUTLER, 2008). 

A proteção dos recursos florestais tem gerado grandes discussões e 

modificações na legislação brasileira. Entre algumas das leis que foram criadas para 

tratar deste recurso natural, está uma importante alteração que revoga a Lei n° 4.771 

de 15 de setembro de 1965 (antigo Código Florestal) e passa a dar validade à Lei n° 

12.651 de 25 de maio de 2012, conhecida como o Novo Código Florestal.  

A Lei 4.771/65 trazia a política de proteção e conservação da flora e estabelecia 

a criação e proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva 

Legal (RL). Entretanto, posteriormente, percebeu-se a necessidade de um novo 

código, que considerasse os problemas atuais, os quais ainda não tinham sido 

debatidos em projetos anteriores. Por esse motivo, foi criada a Lei 12.651/12, que 

destina-se a tratar da proteção e do uso adequado e eficiente das florestas e da 

vegetação nativa, buscando o equilíbrio com o desenvolvimento sustentável. 

Em 2012, a publicação da Lei 12.651 (Novo Código Florestal), trouxe muitas 

mudanças em relação às questões ambientais, as quais foram consideradas por 

ambientalistas como inconstitucionais, devido ao abrandamento em suas disposições, 

gerando assim uma verdadeira batalha entre os ruralistas e os ambientalistas 

(ZANGIROLAMI et al, 2015). 
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Neste contexto, diversos trabalhos estão sendo desenvolvidos com o intuito de 

esclarecer e analisar as mudanças propostas pela Lei 12.651/12, um exemplo é o 

estudo de Bierhals (2016), a qual coletou e utilizou os dados ambientais de pequenas 

propriedades/posses rurais do Município de Pelotas, adquiridos por meio do Cadastro 

Ambiental Rural para avaliar a adequação destes imóveis rurais com a legislação do 

Código Florestal atual, comparando este com o código anterior. Foram analisados os 

dados das Áreas de Preservação Permanente de cursos d’água e nascentes e de 

áreas de Reserva Legal. Constatando-se que deste resulta menor preservação dos 

recursos florestais e hídricos do que o Código anterior, tanto em relação às Áreas de 

Preservação Permanente, quanto em relação à Reserva Legal, tal fato causa uma 

diminuição considerável das áreas de vegetação nativa exigidas nos imóveis rurais 

para a composição destas áreas.  

Desta maneira, diante da crise ambiental que o Brasil está enfrentando 

atualmente, as questões relacionadas ao meio ambiente vem ganhando espaço, 

fazendo com que a sociedade “abra os olhos” para a importância da preservação e 

conservação dos recursos naturais.  

Sendo assim, através do reconhecimento da importância da preservação e 

conservação dos recursos naturais, bem como dos recursos florestais, mostra-se 

necessária a realização de uma análise sobre as mudanças trazidas pelo Novo Código 

Florestal (Lei 12.651/12), e compreensão dos impactos destas sobre o meio ambiente 

em geral, como proposto neste trabalho. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

- Realizar uma análise crítica das mudanças estabelecidas pelo Novo Código 

Florestal (Lei 12.651/12) sobre os recursos naturais. 

 

1.2 Objetivo Específico 

 

- Identificar os impactos ambientais sobre o meio ambiente decorrentes da 

aplicação da Lei 12.651/12; 

- Demonstrar a importância que estas mudanças causarão no meio ambiente 

como um todo. 
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Recursos Florestais 

 

Floresta corresponde a uma área medindo mais de 0,5 ha com árvores maiores 

que 5 m de altura e cobertura de copa superior a 10%, ou árvores capazes de alcançar 

estes parâmetros in situ. Isso não inclui terra que está predominantemente sob uso 

agrícola ou urbano (SNIF, 2016). 

Mais especificamente, os recursos florestais compreendem aqueles recursos 

extraídos das florestas, sejam eles recursos madeireiros, extração de frutos, sementes 

ou produtos medicinais. Estes passam por processos de manipulação e após são 

comercializados. 

Segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura), a cobertura florestal mundial é de aproximadamente 4 bilhões de 

hectares. Na Tabela 1, são apresentados os valores referentes a esta distribuição da 

cobertura florestal mundial. 

 
Tabela 1: Principais países com cobertura florestal em 2010. 

País 

Área 

Florestal 

(milhões ha) 

% 
Áreas Nativas 

(milhões ha) 
% 

Rússia 809 20 792 22 

Brasil 516 13 512 14 

Canadá 310 8 301 9 

Estados Unidos 

da América 
304 8 279 8 

China 207 5 130 4 

 
Fonte: FAO, 2011. 
 

Como visto na Tabela acima, o Brasil tem 516 milhões de hectares de área 

florestal, o equivalente a 60,7% do território nacional, ficando atrás apenas da Rússia. 

Esse total de 516 milhões de hectares de florestas é composto por áreas destinadas 

a reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável, terras indígenas, áreas de 

proteção dos recursos hídricos e do solo, de conservação da biodiversidade em 

unidades de conservação federais e estaduais, de produção madeireira e não 
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madeireira em florestas nacionais, estaduais e plantadas, de proteção ambiental e 

áreas ocupadas com florestas (PORTAL BRASIL, 2014). 

Sendo assim, de acordo com Simula (1999), os recursos florestais podem ser 

divididos em dois grupos: 

a) Madeira e produtos baseados na madeira: 

 Produtos primários, tais como a lenha, o carvão vegetal, a madeira em tora e 

os cavacos; 

 Produtos oriundos da primeira transformação industrial da madeira, tais como 

a madeira serrada, os painéis à base de madeira, a celulose e o papel; 

 Os produtos florestais mais elaborados e com maior valor adicionado, tais 

como: produtos de madeira usados na construção civil (portas, janelas, 

assoalhos, entre outros), móveis de madeira. 

b) Produtos não madeireiros: abrangem uma grande série de itens, desde as 

plantas medicinais e aromáticas até nozes, frutas, resinas, tanino, ceras e 

produtos de artesanato. 

Com o intuito de caracterizar e dimensionar o setor florestal brasileiro, e 

demonstrar a importância do reflorestamento, encontra-se o estudo de Juvenal e 

Mattos (2002), que teve como objetivo suscitar uma discussão sobre seu potencial de 

crescimento e contribuir para a formulação de estratégias de apoio ao seu 

desenvolvimento. Os dados apresentados evidenciaram que o Brasil detém avançada 

tecnologia no plantio de florestas e um imenso maciço florestal nativo com potencial 

de exploração econômica. Essas características permitiram que o Brasil tivesse o 

menor custo mundial de produção de celulose do mundo, ancorado no 

desenvolvimento de uma tecnologia florestal que garante alta produtividade e baixo 

custo de sua matéria-prima principal, a madeira. 

Em contrapartida, o estudo de Bacha (2004) apresenta uma discussão acerca 

da importância das florestas para uma nação, e ressalta que o Brasil as está 

destruindo em grande escala, enquanto diversos outros países as ampliam. Além 

disso, este processo de desmatamento no Brasil já não se justifica pela necessidade 

de terra para a produção agropecuária. Por meio de um instrumental analítico, o 

trabalho verificou as políticas florestais e seus resultados desde o Brasil colônia, e as 

associou com os principais modelos existentes a cada período. O trabalho também 

analisou o processo de reflorestamento no Brasil, demonstrando que o mesmo não 

compensa a perda de florestas nativas. 
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Desta forma, percebe-se que em virtude das características intrínsecas das 

florestas, a gestão sustentável constitui um desafio. As externalidades positivas das 

florestas são incertas, difusas e de difícil avaliação. Ao ser ignorada pelas autoridades, 

a magnitude dos benefícios líquidos privados obtidos com o desmatamento pode, 

aparentemente, pesar mais do que os benefícios públicos da conservação ou da 

gestão sustentável. Em consequência, o desmatamento e a degradação prosseguem, 

mas sem gerar ganhos compensatórios em termos de desenvolvimento econômico ou 

redução da pobreza (IFC, 2012). 

Através do estudo de Piasentin e Góis (2016) fica evidente, portanto, que os 

bens ambientais estão no centro das disputas e dos conflitos entre indivíduo e 

sociedade. De pronto, seu acesso é restrito e diferenciado, dadas as condições de 

desigualdade entre os indivíduos na luta pelo bem: monetários; de informação; de 

poder ou barganha. Seu uso resulta em atividades de exploração, seja para 

sobrevivência, seja objetivando ganhos econômicos. Deles decorrem externalidades 

negativas, que são agravadas pela condição de que os recursos naturais são bens 

livres, sem qualquer compensação por sua utilização e remetidos à condição de recur-

sos de propriedade comum, sob responsabilidade difusa, endossada pela 

Constituição Federal. Portanto, diante do exposto neste trabalho, percebe-se que a 

estratégia adotada para a conservação de remanescentes florestais no país e 

prevenção de desmatamento encontra-se distante de cumprir com as metas de 

biodiversidade estabelecidas para os vários biomas. 

Diante deste contexto, o trabalho de Siminski et al. (2011) objetivou analisar o 

uso dos recursos florestais em propriedades agrícolas familiares, procurando 

compreender a relação dos proprietários com as áreas de remanescentes florestais 

nativos e sobre as possibilidades de seu uso e conservação. Além disso, observou as 

imposições de restrições ao uso de recursos florestais nativos, a falta de alternativas 

ecologicamente aceitas e o não reconhecimento dos serviços ambientais 

proporcionado pelos agricultores familiares, por meio de suas florestas, promovendo 

uma lista de razões para que os agricultores não tenham interesse em manter os 

remanescentes florestais em suas propriedades. 

O estudo de Siminski et al. (2011), destacou também a possibilidade de se 

conciliar a conservação dos ecossistemas com alternativas de uso que permitam 

retorno econômico aos proprietários da terra, através de uma proposta de manejo de 

populações de forma sustentável. No entanto, muitos dos aspectos do manejo da 
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biodiversidade estão diretamente relacionados à diversidade cultural das pessoas que 

vivem diretamente em contato com esses recursos e que constroem um conhecimento 

baseado na combinação dos elementos locais.  

Além disso, o aumento da demanda é notório, pois muitos fatos influenciam no 

aumento da demanda por madeira e produtos florestais, como, por exemplo, o 

crescimento da construção civil através das linhas de crédito como o Minha Casa 

Minha Vida, o aumento da produção de grãos (que necessariamente precisam de 

madeira para secagem), aumento das exportações de papel e celulose, aumento do 

consumo de energia, entre outros produtos que seguem em conjunto com o 

desenvolvimento da economia (DORNELES,2011). 

Por meio dos estudos apresentados, nota-se que a proteção dos recursos 

florestais é essencial para mantermos um ambiente “teoricamente” equilibrado. Sendo 

assim, uma das formas de proteção seria o manejo florestal sustentável, o qual é hoje 

considerado a principal alternativa econômica para assegurar a conservação das 

florestas tropicais, pois permite viabilizar o desenvolvimento sustentável em áreas de 

florestas nativas, seja em nível global ou local (ROTTA et al., 2006). 

Ainda conforme Rotta et al. (2006), o manejo florestal sustentável é um modo 

de produção florestal que visa conservar a floresta, através da utilização racional dos 

recursos, de forma a gerar benefícios econômicos contínuos com mínimos impactos 

ecológicos, promovendo ainda o desenvolvimento de uma região. O manejo permite 

atender demandas de diferentes setores, para: 

I. Os proprietários rurais, é uma forma de obter retorno econômico das áreas de 

reserva legal. Permitindo gerar um fluxo financeiro seguro e mantendo o 

patrimônio florestal intacto ao longo do tempo; 

II. As indústrias madeireiras, o manejo assegura o suprimento estável de matéria-

prima de origem legal, uma condição essencial para viabilizar as suas 

atividades em médio e longo prazo; 

III. A sociedade em geral, o manejo é uma forma de conciliar o desenvolvimento 

econômico com a conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de 

vida de todos. 

Em complemento ao bom manejo das florestas naturais, as plantações de 

árvores podem proporcionar grandes benefícios sociais e econômicos e contribuir 

para satisfazer as necessidades globais por produtos florestais, reduzindo as 

pressões sobre florestas naturais e promovendo a sua restauração e conservação. 
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Considerando as características de solo, clima e relevo, assim como a quantidade de 

áreas disponíveis (especialmente áreas de pastagens degradadas), o reflorestamento 

pode vir a ter um papel importante no desenvolvimento sustentável da região, sendo 

que a madeira de reflorestamento é uma forma sustentável de obter produtos 

madeireiros sem devastar as florestas nativas (MICOL, 2006). 

Outra questão problemática em relação a proteção dos recursos florestais, 

envolve a agricultura. Segundo Castelo et al. (2015), a soja e o milho, por exemplo, 

exigem extensas áreas de terra para serem cultivadas e isso impacta diretamente nas 

florestas que são devastadas. Essas culturas têm principal fronteira de expansão na 

Amazônia, principalmente no Pará, que tem sido desmatado de maneira intensa, 

visando criar áreas de plantio que deve atender principalmente o mercado 

internacional. Uma provável solução para este problema, poderia ser, mostrar aos 

produtores a importância da rotação de culturas mais repetidamente (com aplicação 

de uma carga maior de nutrientes), objetivando diminuir a quantidade de florestas 

devastadas com a finalidade de transformar em novos plantios.  

O controle de incêndios é outra importante maneira de proteger os recursos 

florestais. O fogo em uma floresta explorada provoca geralmente a morte de 45% das 

árvores remanescentes e pode destruir as mudas de espécies comerciais plantadas 

ou que se regeneram naturalmente, deste modo afetando a capacidade produtiva da 

floresta para futuras colheitas. A proteção também deve evitar invasões e controlar a 

caça, a pesca e qualquer atividade extrativista que não tenha autorização legal 

(SANTOS, 2006). 

Além das alternativas citadas, algumas medidas poderiam ser tomadas para 

inverter este cenário de destruição florestal, como uma maior divulgação nas mídias 

sobre a importância dos recursos florestais e diferentes metodologias de ensino sobre 

o assunto (STRUJAK, 2016). 

Portanto, a fim de proteger os recursos florestais, sua origem para atividades 

comerciais ou industriais deve decorrer de florestas plantadas, Plano de Manejo 

Florestal Sustentável, supressão de vegetação nativa autorizada ou outras formas de 

biomassa (LEHFELD et al., 2015). 
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2.2 Código Florestal Brasileiro – Lei nº 12.651/2012 

 

2.2.1 Histórico dos Códigos Florestais 

 

Entre os principais instrumentos jurídicos que compõem a legislação ambiental 

no Brasil, destaca-se o Código Florestal. Sua primeira versão foi sancionada em 1934, 

pelo Decreto nº 23.793, trazendo limites ao direito de propriedade, e formando, junto 

com o Código das Águas (do mesmo ano) o embrião do que viria a ser a legislação 

ambiental brasileira (JAGUSZEWSKI et al., 2014).  

O Código Florestal de 1934 foi um grande passo para a proteção das florestas 

e do meio ambiente de maneira geral, porém teve sérias dificuldades de imple-

mentação. Essa Lei surgiu como uma reação ao desmatamento quando a mata 

atlântica estava sendo substituída rapidamente por plantios de café (ALMEIDA et al., 

2013). 

No ano de 1965 passou a vigorar uma nova versão do Código, a Lei nº 4.771, 

a qual trouxe novidades, entre estas: o estabelecimento, na legislação, dos conceitos 

de Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP); a determinação 

de que metade (50%) de todos os imóveis rurais na Amazônia deveria ser preservada 

e de que, no restante do país, este percentual seria de 20%. A lei também previa a 

responsabilidade de recomposição da área, caso houvesse desmatamento acima dos 

percentuais permitidos. Este Código ampliava as políticas de proteção e conservação 

da flora. E de forma inovadora, estabelecia a proteção das Áreas de Preservação 

Permanente (APP), que deveriam ser preservadas, tanto na área rural, quanto na área 

urbana (SOS FLORESTAS, 2011). 

No início de 2012, a proposta de mudança do Código Florestal foi aprovada na 

Câmara dos Deputados. O texto do novo Código Florestal passou pelas 3 comissões 

do Senado antes de ir a Plenário. Esse texto aprovado pela Câmara dos Deputados 

seguiu para sanção presidencial, onde a Presidenta Dilma Rousseff vetou os artigos 

1º, 43, 61, 76 e 77 e realizou vetos parciais em parágrafos e incisos dos artigos 3º, 4º, 

5º e 26. Depois de diversos debates políticos em torno da aprovação do Código 

Florestal, sua proposta de reforma (PL 1.876/99) e seus possíveis impactos para o 

meio ambiente (Amazônia principalmente), no dia 25 de maio de 2012 o novo Código 

Florestal Brasileiro foi aprovado (ALMEIDA et al., 2013). 
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Sancionada a atual versão do Código Florestal, a Lei nº 12.651/12, comumente 

chamada de “Novo” Código Florestal, foi muito aguardada, tanto por ambientalistas, 

como por proprietários rurais. Ela busca a proteção e o uso sustentável das florestas 

e da vegetação nativa, em equilíbrio com o desenvolvimento sustentável e econômico 

(BRASIL, 2012). De acordo com ambientalistas e defensores dos recursos naturais, o 

texto final aprovado representa retrocessos nas políticas ambientais brasileiras 

(ALMEIDA et al., 2013). 

 

2.2.2 Comparação entre os códigos 

 

De acordo com Ramos e Ahmad (2012), a revogação da Lei n° 4.771/65 pela 

Lei n° 12.651/12, trouxe várias alterações, dentre elas pode-se citar as mudanças em 

relação aos (as):  

 Cursos d’água  

A Lei 12.651/12 manteve o mesmo conceito dado para as APPs estabelecido 

no Código de 1965, considerando o caráter de preservação da área, 

independentemente de estar ou não coberta por vegetação nativa. Manteve ainda as 

funções ambientais, isto é, a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da 

estabilidade geológica e da biodiversidade, bem como de promover o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e de assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Na tabela a seguir, verifica-se o limite de APPs que devem ser preservados, conforme 

o tamanho dos cursos d’água. 

 
Tabela 2:  Faixa de APP exigida conforme classe de curso d’água. 

Cursos até 10 m 30 metros 

Cursos de 10 m a 50 m 50 metros 

Cursos de 50 m a 200 m 100 metros 

Cursos de 200 m a 600 m 200 metros 

Cursos acima de 600 m 500 metros 

 
Fonte: SENAR/RS, 2014. 
 

Porém, verifica-se alteração bastante significativa quando estabelece que as 

APPs de cursos d´água sejam contabilizadas da borda da calha do leito regular e não 
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do seu nível mais alto. A figura 1 ilustra tal situação, com a locação da APP tal como 

determina a legislação vigente. 

 

 
Figura 1: APP locada a partir da borda da calha do leito regular. 
 
Fonte: JAGUSZEWSKI et al., 2014.  
 

As várzeas, situadas no leito maior sazonal, ficaram muito vulneráveis, pois 

parte delas corresponde à APP e o restante não tem nenhum tipo de proteção. Fato 

este que não acontecia no Código de 1965 que as protegiam. 

 Reservatórios d’água artificiais 

Pelo regramento anterior, para áreas urbanas a faixa de preservação de 

entorno de reservatórios era definida considerando-se parâmetros como existência de 

equipamentos de infraestrutura urbana e a densidade demográfica do setor do 

município. A nova lei cita neste artigo somente o termo área urbana, não evidenciando 

tais parâmetros, do que se depreende que se deva considerar como tal aquela 

declarada pelo poder público municipal. Como a maioria dos reservatórios artificiais 

destinados à geração de energia ou abastecimento público em São Paulo, por 

exemplo, está situada em áreas declaradas como urbanas pela municipalidade pode-

se dizer que praticamente todos terão sua faixa significativamente reduzida (de 100 

para 15 a 30 m). 
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 Nascentes 

Alteração considerada também relevante é a com relação à definição de 

nascente e olho d’água. Foi retirado o caráter de intermitência do conceito de 

nascente, mantendo-se somente para olho d´água, sendo definido como APP 

somente as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, no raio 

mínimo de 50 m, conforme mostra a figura 2. 

 

 

Figura 2: Regularização de APPs em nascentes. 
 
Fonte: C. I. FLORESTAS, 2016. 
 

Com isto, uma vez que esta característica é bastante presente, resultará em 

menor proteção do recurso hídrico. A nova Lei não faz menção à proteção da bacia 

hidrográfica contribuinte.  

 Topos de morros, montes, montanhas e serras  

Outra significativa alteração das APPs refere-se à proteção dos topos de morro, 

montes, montanhas e serras. A grande mudança se dá no conceito dado pela nova lei 

às elevações de relevo. A nova lei estabelece como APP o terço superior de morros, 

montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros e inclinação média 

maior que 25°, sendo a base definida pelo plano horizontal determinado por planície 

ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela 

mais próximo da elevação. 

 Áreas rurais consolidadas  
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Outro conceito novo estabelecido pela nova legislação é o de áreas rurais 

consolidadas, sendo está definida como a área do imóvel rural com ocupação 

antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 

atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de 

pousio, onde é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural (considera-se, para tal, a área 

detida pelo imóvel rural em 22.07.2008).  

Novidade, também, é a determinação da obrigatoriedade de recomposição de 

faixas de APP de cursos d’água, nascentes, lagos e lagoas naturais e veredas, que 

variam conforme o número de módulos fiscais que compõe o imóvel rural, como 

mostra a figura 3. 

 

 

Figura 3: Recomposição de APPs de cursos d’água. 
 
Fonte: LAUDARES, 2014. 
 

Módulo Fiscal (MF): é uma unidade de medida - em hectares, própria a cada 

município, por levar em conta as particularidades do local. Serve de parâmetro para a 

classificação fundiária dos imóveis rurais do município, quanto ao seu tamanho. 

Além disso, de acordo com o art. 61-B da Lei n° 12.651/12:  

Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 
2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades 
agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em APPs, é garantido que a 
exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as APPs 
do imóvel, não ultrapassará: 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para 
imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; 20% (vinte por cento) 
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da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de 
até 4 (quatro) módulos fiscais.  
 

A figura 4 ilustra como ficará a recomposição destas APPs conforme o artigo. 

 

 

Figura 4: Recomposição de APPs em áreas consolidadas. 
 
Fonte: JAGUSZEWSKI et al., 2014. 
 

 Reserva Legal 

Não houve alteração nos percentuais mínimos para composição da RL. 

Contudo, houve uma significativa flexibilização deste instituto com relação a sua 

composição, pois possibilita o cômputo das APPs no cálculo dos percentuais da RL 

para todas as propriedades sem distinção de tamanho, localização e desde que a área 

a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação. São mantidas 

as condições de não haver a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo 

e de que o regime de proteção da APP não se altere. 

 

2.2.3 Apoiadores e contrários ao atual Código Florestal 

 

Dentre os apoiadores das mudanças realizadas pelo Código Florestal vigente 

(Lei 12.651/12), encontra-se Jaguszewski et al. (2014), o qual defende que o mesmo 

é uma das provas de democracia existente nos últimos tempos. Afirma também, que 

através deste, foram reconhecidas a história e a importância do setor rural, e as 

exigências de um ambiente ecologicamente equilibrado adequado à realidade do país. 
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A nova Lei garante a preservação do meio ambiente e permite também à agricultura 

continuar se desenvolvendo. 

Segundo o mesmo autor, as mudanças na legislação florestal de 1965 eram 

necessárias, pois o meio rural brasileiro modificou-se profundamente nas últimas 

décadas. Esta distância se torna ainda mais visível quando comparada a Lei com as 

práticas efetuadas nas florestas e na agricultura brasileira. 

Do ponto de vista contrário, o estudo de Zangirolami e Morong (2015), 

demonstrou o evidente retrocesso ambiental, quando excluídas as APPs para as 

nascentes intermitentes e que não originam cursos d’água, como o olho d’água que 

não for perene. Ou seja, puderam concluir que houve um retrocesso à ilegalidade no 

que tange à proteção das áreas que envolvem as APPs, de modo que o Novo Código 

Florestal não se adequa aos princípios ambientais da prevenção, precaução e 

proibição ao retrocesso, o que reduz claramente a proteção ambiental que é 

considerada um direito e dever de todos.  

Da mesma forma, Granziera (2014) critica o novo Código pela também 

exclusão das nascentes que não iniciam curso d’água. O que acarreta uma grande 

redução nas áreas que estavam protegidas, além do prejuízo ambiental, uma vez que 

mesmo não originando cursos d’água, pode a nascente criar áreas úmidas e alagadas, 

de suma importância ambiental. 

Nascimento e Vale (2015) também são contra as reformas feitas pelo Código 

atual. Eles argumentam que, com as mudanças, a proteção da natureza reduziu a um 

nível desproporcional, prejudicando a atual situação dos recursos naturais existentes 

e gerando consequências graves. Estes fazem uma ressalva que a reformulação não 

tem intenção alguma de proteger o meio ambiente e a biodiversidade, pelo contrário, 

beneficia as atuações de desmatamentos e se encarrega que àqueles que cometeram 

crimes contra a natureza saiam impunes. 

Para Oliveira (2014), a Lei 12.651/12 trouxe consigo muito polêmica, 

provocando discussão sobre seu conteúdo. Isto devido a embate entre os 

ambientalistas, alegando irregularidades no novo código, sobretudo, flexibilidade e 

abrandamentos que resultariam em prejuízos a proteção ambiental. Por sua vez, em 

ponto antagônico, a bancada ruralista perquiria um código que não prejudicasse à sua 

atividade econômica. 
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2.2.4 Alguns aspectos importantes apresentados no Código atual 

 

 APP – Área de Preservação Permanente: definida segundo o art. 3º, inciso II, 

da Lei nº 12.651/2012 como: 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

Segundo o Código Florestal são exemplos de APP: margens de curso d’água 

natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular; áreas no entorno de lagos e lagoas naturais; áreas no entorno dos 

reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos 

d’água naturais; áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes; 

encostas com declividade superior a 45°; restingas; manguezais; bordas dos 

tabuleiros ou chapadas; topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 

mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°; áreas em altitude 

superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros e em veredas (BRASIL, 2012). A figura 5 

mostra algumas áreas que devem ser consideradas como APPs. 

Essas áreas, portanto, em regra, não poderão ser exploradas, devendo a 

vegetação ali existente ser mantida pelo proprietário, possuidor ou ocupante a 

qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, promovendo a 

sua recomposição, ressalvados os usos autorizados previstos pelo Código Florestal, 

quando ocorrida a supressão (art. 7°, caput e inciso I). Somente ocorrerá a intervenção 

ou a supressão de vegetação nativa em APP nas hipóteses de utilidade pública, de 

interesse social ou de baixo impacto ambiental (art. 8°, caput) (LEHFELD et al., 2015). 
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Figura 5: APP do Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG). 
 
Fonte: INEA – Instituto Estadual do Ambiente, 2013. 
 

 Reserva Legal: definida pelo artigo 3º, inciso III, da Lei nº 12.651/2012, como 

sendo: 

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos 
termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo 
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da 
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 
nativa (BRASIL, 2012). 

A Reserva Legal é a área do imóvel rural que, coberta por vegetação natural, 

pode ser explorada com o manejo florestal sustentável, nos limites estabelecidos em 

lei para o bioma em que está a propriedade. Por abrigar parcela representativa do 

ambiente natural da região onde está inserida, se torna necessária à manutenção da 

biodiversidade local (JAGUSZEWSKI, 2014). 

Além disso, a Reserva Legal é uma obrigação que recai diretamente sobre o 

proprietário do imóvel, independentemente de sua pessoa ou da forma pela qual tenha 

adquirido a propriedade; desta forma, ela está umbilicalmente ligada à própria coisa, 

permanecendo aderida ao bem (ANTUNES, 2001). 

Na figura a seguir é possível observar os percentuais de reserva legal exigidos 

pela lei para os imóveis em suas respectivas regiões. 
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Figura 6: Percentuais de RL estabelecidos no Código Florestal. 
 
Fonte: LAUDARES et al., 2014. 
 

 CAR – Cadastro Ambiental Rural: definido no art. 29, caput, da Lei n° 

12.651/12, como sendo: 

[...] um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos 
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das 
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 
desmatamento (BRASIL, 2012).  

A referida Lei no seu capítulo VI, dedicado a tal instrumento, no âmbito do 

Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente – SINIMA, declara que a 

inscrição no CAR deve ser realizada pelo órgão ambiental municipal ou estadual. 

Ressaltando ainda, neste mesmo capítulo, sobre o que será exigido, minimamente, 

do proprietário ou possuidor rural para realizar a inscrição no CAR (DIAS, 2016). 

Observa-se que o devido monitoramento das propriedades pelo CAR facilitará 

o monitoramento do cumprimento das restrições de uso das propriedades rurais no 

Brasil, tais como as Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente, Unidades 

de Conservação, entre outras áreas especialmente protegidas por Lei (DIAS, 2016). 

Ou seja, a intenção do legislador, com a criação do cadastro, é 

fundamentalmente acompanhar o cumprimento do regime de tutela das áreas 

protegidas, nos termos do Código Florestal, possibilitando a imposição de medidas de 

planejamento, bem como a fiscalização e o controle dos atos de proprietários rurais 

(LEHFELD et al., 2015). 
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2.3 Importância dos Recursos Florestais 

 

Antigamente o objetivo era desmatar, abrir estradas e alcançar um invejável 

poderio econômico. As pessoas não se preocupavam em proteger o verde, 

imaginando que o mesmo sempre iria se reestruturar. Ademais, não existiam os 

recursos tecnológicos para análise da destruição com a qual se dispõe atualmente 

(CANZI, 2013). 

Porém, ao longo do tempo, vem sendo observadas mudanças significativas 

tanto no clima, como no meio ambiente em geral, o que tem levado a sociedade a 

olhar mais atentamente para a parte ambiental. Dentre as inúmeras questões 

ambientais que devem ser analisadas mais de perto, está a proteção dos recursos 

naturais, na qual pode-se perceber a importância dos recursos florestais. 

As florestas são importantes ecologicamente por sua biodiversidade e pelos 

serviços ambientais que prestam. As florestas nativas são as maiores fontes de 

diversidade biológica ou biodiversidade, que é uma das maiores riquezas do país, e 

ainda pouco conhecida. Essa variedade de organismos vivos pode tornar-se bem 

econômico, como princípios ativos de plantas, fonte de alimentos e, ainda, fonte de 

tecnologia através de biomimetismo (tecnologia que imita a natureza). Devido a este 

alto valor da biodiversidade, o governo brasileiro vem criando inúmeras Unidades de 

Conservação para garantir a manutenção desse recurso. Tanto as florestas nativas 

quanto as plantadas oferecem outros inúmeros serviços ambientais, entre eles: 

regulação do clima; sequestro de carbono; conservação do solo; conservação dos 

recursos hídricos; manutenção dos ciclos de chuva (em especial na Floresta 

Amazônica) (SNIF, 2016). 

Importantes para a manutenção da economia, as florestas são utilizadas tanto 

na geração de energia para indústrias e domicílios, quanto para a obtenção de 

produtos florestais não-madeireiros, a exemplo da forragem animal, mel, frutos, fibras 

e outros que se tornam alternativa de geração de renda para muitas famílias 

(GARIGLIO, 2010). 

Todos os setores produtivos estão direta ou indiretamente ligados aos produtos 

florestais, como exemplos, a indústria de base usa carvão vegetal como fonte de 

energia, a construção civil utiliza madeira, e a agricultura necessita dos serviços 

ambientais fornecidos pelas florestas (SNIF, 2016).  
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Geradoras de receitas e importantes na pauta de exportações do Brasil, as 

atividades de base florestal são importantes também para o desenvolvimento regional. 

Os vários produtos pertencentes à cadeia produtiva da madeira estão ligados a 

diferentes estruturas de produção, as quais requisitam padrões diferenciados de 

capital e mão-de-obra. Nesse sentido, a importância do setor florestal não está apenas 

na geração de renda e de emprego em termos agregados, mas também na irradiação 

dos benefícios de seu crescimento por todas as regiões do País e por várias camadas 

sociais (JUVENAL, 2002). 

Ainda têm apelo social as florestas, pois estão intimamente associadas a rituais 

tradicionais, folclore, cultura. As florestas acabam sendo elemento místico na cultura 

brasileira, especialmente para as populações que nelas vivem. A questão social das 

florestas merece atenção especial dos governos para que a imensa riqueza delas 

produzidas não concentre renda, mas gere benefícios para todo o povo brasileiro, 

trazendo inclusão social e riqueza nacional (SNIF, 2016). 
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3 Metodologia 

 

3.1 Objeto de Estudo 

 

O presente trabalho não possui uma área de estudo específica, mas sim um 

objeto de estudo que são os dois últimos Códigos Florestais brasileiros. Foram 

analisados alguns aspectos pertinentes apresentados na Lei n° 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, conhecida como o Antigo Código Florestal, que sofreram 

alterações pela Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, o Novo Código Florestal. 

Diante das legislações salientadas, realizou-se um diagnóstico descrevendo 

alguns dos impactos ambientais causados por estas modificações na Lei, dentre os 

quais tem-se as consequências que serão sentidas pelos recursos florestais. Este foi 

um dos itens escolhidos para discussão com base na importância ambiental que 

representam, como já foi exposto no subitem 2.3, e também por ser o elemento que 

mais sofreu mudanças do Código Florestal anterior para o Código Florestal vigente. 

Com o intuito de analisar as perdas e ganhos da aplicação do Novo Código 

Florestal, serão analisadas as seguintes seções do mesmo: 

 Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente – APP; 

 Da Delimitação da Área de Reserva legal; 

 Do Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

 Da Supressão de Vegetação para Uso Alternativo do solo; 

 Da Exploração Florestal; 

 Do Controle da Origem dos Produtos Florestais; 

 Da Proibição do Uso de Fogo e do Controle dos Incêndios; 

 Do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio 

Ambiente; 

 Do Controle do Desmatamento; 

 Da Agricultura Familiar; 

 Disposições Transitórias; 

 Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente; 

 Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal. 
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3.2 Análise Crítica 

 

Para cumprir o objetivo proposto, o presente estudo seguiu com o emprego de 

pesquisa à legislação, doutrinas e jurisprudência acerca da matéria objeto do estudo. 

Além disso, buscou-se informações em periódicos, revistas, boletins, Sistema 

Nacional de Informações Florestais (SNIF), órgãos ambientais – como o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), por exemplo -, entre outras fontes de pesquisa. 

Todavia, foram levantadas informações de diversas áreas, para compor esta 

análise crítica sobre o Código Florestal Brasileiro e seus impactos no meio ambiente 

em geral. Isto é, recorreu-se a área: da biologia - para identificar os impactos sobre as 

espécies; dos recursos hídricos – a fim de verificar o comportamento dos corpos 

hídricos diante das diversas alterações; econômica – buscando levantar as vantagens 

ou desvantagens sobre a economia; dos solos – mostrando como o mesmo irá se 

comportar após a retirada e não recomposição da vegetação, por exemplo; entre 

outras. 

Por meio das pesquisas efetuadas, procurou-se demonstrar os principais 

benefícios e prejuízos do Novo Código Florestal sobre os recursos ambientais. Dentre 

os benefícios para os proprietários de terra estão: anistia às propriedades que 

estavam irregulares até a data de 22 de julho de 2008 e favorecimento aos produtores 

rurais. Já as consequências negativas são inúmeras, entre elas: diminuição drástica 

das APPs; menor proteção dos recursos hídricos; alteração nos ciclos de chuva; 

aumento do desmatamento; diminuição do número de espécies; maior probabilidade 

de desastres naturais; e alguns autores tratam até como um retrocesso à ilegalidade 

no que tange à proteção das áreas que envolvem as APPs. 
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4 Resultados e Discussão 

 

A atual revogação da Lei n° 4.771/65 pela Lei n° 12.651/12, conhecida como 

novo Código Florestal, trouxe inúmeras modificações em relação a preservação dos 

recursos naturais. Está, portanto, foi e continua sendo muito discutida, tanto pela parte 

ambiental quanto pela parte ruralista, devido as discordâncias existentes entre ambas. 

Na tabela a seguir, apresenta-se alguns pontos que demonstram esta divergência 

entre as partes. 

 

Tabela 3: Diferentes modos de percepção ambiental e econômico 

Estratégias Ambiental Econômica 
Objetivo 

Diminuir 
Legalizar o 

desmatamento 

Discurso/Ênfase 
Monitorar Legitimar 

Passivos 
Cumprimento/Pagamento Flexibilização 

Desafios 
Fazer cumprir/Barreiras 

culturais 
Conflitos legais e 

institucionais 

Apoio do Governo Frágil Forte 

Fonte: AZEVEDO, 2014. 

Dentre as mudanças provocadas pela promulgação da Lei 12.651/12, pode-se 

citar as seguintes: o caso das APPs de cursos d´água que passaram a ser 

contabilizadas da borda da calha do leito regular e não do seu nível mais alto; a 

definição de nascente e olho d’água; o conceito dado às elevações de relevo; a 

obrigatoriedade de recomposição de APPs conforme o número de módulos fiscais que 

compõe o imóvel rural; entre outras. 

No entanto, uma questão que tem gerado conflitos, é o estabelecimento do 

conceito de áreas rurais consolidadas, na qual determinou-se que as áreas rurais que 

apresentavam ocupação humana antes da data de 22 de julho de 2008, estariam 

“regularizadas” perante à supressão ilegal de vegetação em APPs, de Reserva Legal 

e de uso restrito.  

Contudo, este ponto levantou certa curiosidade, pelo fato da determinação 

exata de 22 de julho de 2008, como sendo a data limítrofe para a anistia dos 
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proprietários. Pois, exatamente nesta data, o Presidente na época sancionou o 

Decreto n° 6.514, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, 

e dá outras providências”.  

Ou seja, tal disposição acabou gerando aos proprietários e possuidores rurais 

certa anistia quanto às multas estabelecidas no art. 55 do Decreto n° 6.514/2008, 

principalmente pela falta de averbação de Reservas Legais, já que a maioria das 

propriedades rurais no País não atende ao que prevê a legislação (LEHFELD et al., 

2015). 

De acordo com Lehfeld et al. (2015) ainda, não há fundamento jurídico razoável 

para a fixação do dia 22 de julho de 2008 como o limite para a regularização dessas 

ocupações. Seria mais plausível, pelo bem jurídico tutelado pelo Código Florestal, a 

data, por exemplo, de edição do primeiro regulamento da Lei de Crimes Ambientais, 

qual seja, o Decreto n° 3.179, de 21 de setembro de 1999. O fato é que, com a ampla 

regularização dada pelo texto final do diploma sob análise, favorece-se a não 

recuperação de extenso passivo ambiental existente no país.  

Desta forma, aqueles que desmataram e ocuparam irregularmente áreas, que 

até então eram consideradas de preservação permanente, com a aplicação da Lei n° 

12.651/12, não só serão considerados regulares, como poderão também continuar 

ocupando-as, perpetuando os problemas ambientais que essas áreas produzem. 

Assim, áreas que deveriam estar em processo de restauração, pelos motivos 

exaustivamente expostos e comprovados pela comunidade científica, continuarão 

sendo degradadas.  

Portanto, a fim de regularizar e monitorar a situação das propriedades e posses 

rurais, a Lei n° 12.651/12 trata em seu art. 29, sobre a criação do Cadastro Ambiental 

Rural – CAR, o qual corresponde a um registro público eletrônico de âmbito nacional, 

onde todos os imóveis rurais são obrigados a registrar as informações referentes as 

suas propriedades, isto é, localização da vegetação nativa, APPs, áreas de uso 

restrito, áreas consolidadas e se houver, Reserva Legal. 

Para realizar a inscrição no CAR, o proprietário no momento do preenchimento 

das informações, precisa apontar os locais exatos de cada área, que formarão a base 

de dados do sistema. Por isso, em dezembro de 2012, o Brasil contratou imagens 

captadas por um satélite alemão de alta resolução – o RapidEye, o qual apontou a 

situação nos 5,2 milhões de imóveis rurais existentes no país. Com as informações, 
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foi possível identificar as áreas de preservação permanente (APPs) e de reservas 

legais em cada propriedade e acompanhar a recuperação da cobertura vegetal onde 

a lei exige. 

Com o contrato assinado pelo Ministério do Meio Ambiente, a empresa Paulista 

Santiago e Cintra Consultoria – responsável pelo uso da constelação de satélites 

RapidEye – entregou as imagens captadas ao longo de todo o ano de 2011. O acordo 

custou aos cofres do governo 28,9 milhões de reais (SCUSSEL, 2012).  

A escolha dessas imagens foi através de um processo de análises e discussões 

que duraram dois anos, até entrar num consenso que contemplava todas as 

secretarias envolvidas, que poderiam vir a utilizar tal ferramenta. Os satélites 

RapidEye podem cobrir uma área de aproximadamente 4,5 milhões de Km² por dia. 

Sua resolução é de 1:5 metros, uma precisão muito alta, que possibilita identificar 

áreas de até 0,5 hectare (SCUSSEL, 2012). 

Porém, a qualidade dessas imagens adquiridas tem deixado a desejar, há 

relatos de muitos agricultores alegando problemas de sobreposição de áreas 

limítrofes da propriedade com áreas vizinhas, em virtude de suposta baixa resolução 

das imagens geradas pelo Rapideye, satélite que gera as imagens a serem lançadas 

no sistema, conforme foi também discutido por Pinheiro e Salles (2014). 

Entretanto, o Governo gastou milhões na compra dessas imagens, as quais 

após muitas análises, durante anos, mostraram que estas seriam as mais adequadas 

para o preenchimento da base de dados do CAR. Contudo, o que se percebe na 

prática, é que, mesmo que as imagens RapidEye tenham uma resolução espacial de 

5 m - consideradas de alta resolução espacial -, não estão atendendo às necessidades 

do Cadastro. Por isso, para a definição das divisas, tem se realizado a delimitação 

externa ao CAR no Google Earth ou similar e depois essas são inseridas no CAR. 

Enfim, não é possível encontrar na maior parte dos casos as divisas das propriedades 

na RapidEye. 

Como forma de regularização dos imóveis situados em áreas rurais 

consolidadas, a Lei n° 12.651/12 traz a alternativa de compensação da Reserva Legal, 

a qual é utilizada quando o proprietário de determinada região, não possui a 

porcentagem mínima exigida para áreas de Reserva Legal, que seria 80% na 

Amazônia Legal, 35% no Cerrado e 20% nas demais regiões do País. Neste caso, é 

realizada a compensação da área faltante por outra área equivalente à Reserva Legal, 

em imóvel do mesmo proprietário ou adquirido de terceiros, devendo haver a presença 

http://www.sccon.com.br/
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de vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que 

localizada no mesmo bioma.  

Com isso, proprietários que têm áreas com pouca ou nenhuma vegetação 

equivalente a áreas de Reserva Legal, podem comprar uma outra área que tenha 

excesso de vegetação – o que é extremamente difícil de acontecer, mas ainda existem 

algumas – para compensar a inexistente naquele local, desde que as duas áreas 

estejam situadas no mesmo bioma.  

Porém, nota-se que a principal exigência para realizar a compensação, que é 

a obrigatoriedade de ambas as áreas estarem no mesmo bioma, pode ser um 

equívoco. Pois, uma Reserva Legal no interior de São Paulo, por exemplo, situada em 

local com ocorrência do Bioma Mata Atlântica poderá ser compensada tanto na Bahia 

como em Santa Catarina que também possuem Mata Atlântica em seus territórios. 

Logo, não haverá correlação entre as fitofisionomias que compõe o Bioma. Ou seja, o 

ambiente que foi devastado em São Paulo continuará como está, as espécies que 

foram afetadas e as relações ecológicas que foram perdidas não serão compensadas, 

deixando todo o ecossistema daquele local em desequilíbrio, com a justificativa de 

compensar por outra área, porém, podendo ser feita em regiões totalmente diferentes 

entre si. 

Neste sentido, segundo Lehfeld et al. (2015), foi requerida a declaração de 

inconstitucionalidade do § 2° do art. 48 da Lei n° 12.651/12, alegando que a 

compensação de Reserva Legal desrespeitada por área já protegida provoca uma 

diminuição do bem ambiental tutelado, atentando contra o art. 225 da Constituição 

Federal. Ademais, sustenta que a exigência de que a compensação ocorra dentro do 

mesmo bioma é insuficiente, tendo em vista que os biomas são dotados de destacada 

heterogeneidade, devendo a compensação ocorrer dentro de áreas com a mesma 

identidade ecológica.  

 

4.1 Impactos sobre o meio físico 

 

4.1.1 Ar 

 

É de conhecimento de todos, que as florestas estão passando por uma 

constante devastação, seja para o comércio de madeira ou aumento da área 

agricultável, deixando a atmosfera cada vez mais vulnerável às emissões antrópicas 
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de gás carbônico (CO2). Além disso, como citado anteriormente, a promulgação da 

Lei n° 12.651/12, estabeleceu o conceito de áreas consolidadas, favorecendo àqueles 

proprietários que já haviam desmatado grandes áreas, o que provocou uma 

diminuição drástica no número de florestas. 

Por conta disso, a atmosfera pode vir a sofrer impactos, devido ao importante 

serviço ambiental prestado pelas florestas, o sequestro de carbono, que corresponde 

à absorção de grandes quantidades de CO2 presentes no ar. Esse processo natural 

ajuda a diminuir consideravelmente a quantidade de CO2 na atmosfera. Cada hectare 

de floresta em desenvolvimento é capaz de absorver de 150 a 200 toneladas de 

carbono (TONON, 2016). 

Ou seja, na fase de crescimento, as árvores precisam de uma quantidade muito 

grande de carbono para se desenvolverem, e acabam retirando esse elemento da 

atmosfera. Todavia, à medida que atingem a maturidade e o crescimento se estabiliza, 

a absorção de CO2 é reduzida e a vegetação entra em estágio de equilíbrio dinâmico. 

Na figura 7, podemos perceber a importância que as árvores desempenham na 

retenção de CO2.  

 

 
Figura 7: Equilíbrio entre a quantidade de CO2 emitido e absorvido. 
 
Fonte: MARTINS, 2017. 
 

Desta forma, como o dióxido de carbono é um dos gases mais danosos para a 

atmosfera, sendo capaz de contribuir consideravelmente para o aquecimento da 

temperatura global, a redução do número de florestas provocará um aumento na 

concentração deste elemento na atmosfera, acarretando uma série de consequências 

com as quais a humanidade não se encontra preparada. Sendo assim, fica evidente 

a contribuição do reflorestamento ou manutenção das florestas a fim de mitigar a 

emissão de gases do efeito estufa e o sequestro de carbono no sistema solo – planta 
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– atmosfera. Deve-se portanto, preservar as vegetações nativas remanescentes, bem 

como realizar plantios em larga escala, pois nesses ambientes estão as maiores 

quantidades de carbono sequestradas. 

 

4.1.2 Água 

 

A aplicação da Lei n° 12.651/12 no que diz respeito aos corpos hídricos, trouxe 

modificações bastante relevantes, as quais provocam grandes impactos sobre o 

ambiente. Entre as alterações que apresentam prejuízos ambientais, destaca-se a 

contabilização de APPs de cursos d’água a partir da borda da calha do leito regular e 

não do seu nível mais alto. 

Esta mudança representa uma grande perda ambiental, pois toda vegetação e 

o entorno do curso d’água que antes estavam protegidos por lei, agora encontram-se 

totalmente vulneráveis às ações antrópicas. Com isso, se reduz consideravelmente a 

proteção dos cursos d´água, pois a faixa que o acompanha é entendida como o próprio 

corpo d’água, visto que o leito maior sazonal compreende o local onde as águas 

chegam durante as cheias, também conhecidas como planícies de inundação ou 

várzeas. Assim, o corpo d’água não pode ser entendido somente pelo local onde as 

águas percorrem na maior parte do tempo, pois o seu leito varia sazonalmente em 

função das chuvas. 

Entretanto, a função ambiental principal dessas APPs situadas ao longo dos 

cursos d’água, envolve a manutenção do seu leito e a prevenção contra queda de 

barrancos, encostas e assoreamento. Sendo assim, percebe-se a importância de se 

preservar a vegetação que margeia os cursos d’água, nascentes, lagos, lagoas e 

reservatórios naturais ou artificiais, isto é, a mata ciliar merece especial proteção legal, 

devido as funções que exerce de: garantir a estabilidade do solo, evitando 

desbarrancamentos e assoreamentos; impedir a lixiviação de certos poluentes e 

sólidos; estocagem de nutrientes – por causa das folhas e raízes que chegam na água; 

formação de espaços adequados para o desenvolvimento e proteção da fauna 

aquática. Além disso, fornecem alimento, abrigo e sítios de alimentação e reprodução 

para muitas espécies, podendo ter ainda valores estéticos e culturais peculiares. 

A medição dessas APPs em cursos d’água era orientada pelo Código de Águas 

(Decreto n° 26.643, de 10 de julho de 1934), onde em seus artigos 13 a 15, estabelecia 

“a regra de medição das áreas divisórias aos leitos de rios e reservatórios, 
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principalmente como se estabelece o marco inicial da medição, conhecido como linha 

da preamar média ou linha das enchentes ordinárias”. No entanto, pelo texto do atual 

Código Florestal (Lei n° 12.651/12), passa-se a tomar como referência a borda da 

calha do leito regular, qual seja, por “onde correm regularmente as águas do curso 

d’água durante o ano” (art. 3°, XIX, do Código Florestal). A opção implica redução 

considerável das áreas atualmente protegidas, com efeitos negativos do ponto de 

vista da biodiversidade, do controle de enchentes e processos erosivos, entre outros 

(LEHFELD et al., 2015). 

Além da alteração citada, a Lei n° 12.651/12 também retirou o caráter de 

intermitência do conceito de nascente, mantendo-se somente para olho d´água, 

ficando definido como APP somente as áreas no entorno das nascentes e dos olhos 

d’água perenes. Considerando que, as nascentes ou olho d’água é o local onde o 

lençol freático aflora, ou seja, o berço dos rios e dos cursos da água, se verifica a 

importância da preservação desses para o ambiente.  

De modo geral, pode-se dizer que uma das maneiras de proteger a nascente 

em áreas rurais é cerca-la respeitando a delimitação de APP, fazer o controle de 

espécies exóticas e se necessário o plantio de mudas nativas. Assim, todo 

planejamento com o intuito de conservar ou recuperar uma nascente, tem como 

princípio básico criar condições favoráveis do solo para que a água da chuva possa 

infiltrar ao máximo e abastecer uma ou mais nascentes que se encontrem associadas 

a ela. 

Diante do exposto, percebe-se que estas modificações efetuadas pela 

aplicação da Lei n° 12.651/12, no que tange aos recursos hídricos, tem como impactos 

ambientais: a perda de vegetação do entorno dos corpos d’água; maior probabilidade 

de queda de barrancos e assoreamento dos rios; redução no número de espécies que 

situavam-se nas margens do corpo hídrico; contaminação com certos poluentes que 

serão carreados diretamente para o rio, devido à diminuição da mata ciliar, podendo 

provocar, com esta poluição, a mortandade da fauna aquática; e se não for respeitado 

o limite mínimo de proteção das APPs no entorno das nascentes, o curso d’água 

poderá ser até mesmo extinto, como é comum no caso de nascentes. 
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4.1.3 Solo  

 

Como já foi mencionado, o estabelecimento do conceito de áreas consolidadas, 

exposto pelo Novo Código Florestal, fez com que grandes áreas que foram 

desmatadas tivessem sua reposição florestal reduzida. Ou seja, através da regra 

transitória instituída, a reposição obrigatória da vegetação imposta aos proprietários 

de terra será muito menor.  

No entanto, isto trará impactos ao solo desta área, pois, uma vez que, antes da 

supressão da vegetação, o solo encontrava-se predominantemente protegido, coberto 

por gramíneas ou árvores nativas, após a retirada destas, o mesmo ficará totalmente 

exposto a processos naturais, como erosão, que é intensificada por chuva ou vento. 

Assim, com o desgaste deste solo, os resíduos são levados para as fontes de água e 

sedimentarão (fenômeno de assoreamento), o que resulta no excesso de material 

sobre o seu leito e dificulta a navegabilidade e o aproveitamento dos rios. 

Neste sentido, o estudo de Carvalho (2016), estimou a taxa de Assoreamento 

do Canal de Navegação do Porto de Santos, onde constatou que o assoreamento 

gera inúmeros problemas e atrasos. Os quais acarretam, por exemplo, em perda 

financeira, pois com o canal de acesso em condições que favorecem os riscos as 

embarcações, os navios acabam ficando fundeados na Baia de Santos, necessitando 

de mais uma diária. Com isso, em casos extremos pode ocorrer inclusive a desistência 

do negócio, além de choques do fundo da embarcação com o fundo do canal 

ocasionando graves derramamentos de óleo, inviabilizando assim operações em 

terminais, por conta do aumento no tempo de logística. Estima-se que para cada 

centímetro de calado deixado de ser utilizado por conta de redução de profundidade, 

os navios deixam de lucrar 24 mil reais. 

Ainda nesta perspectiva, o estudo de Domingos (2006), avaliou a perda de solo 

por erosão hídrica na bacia hidrográfica do Rio São José - ES, no qual verificou que o 

valor de perda de solo encontrado é particularmente elevado em função do solo 

exposto, que representa aproximadamente 80% do solo perdido, sendo que a área 

ocupada representa menos do que 1% da área da bacia. Isto evidencia claramente a 

necessidade de cuidados especiais com estas áreas a fim de se minimizar a perda 

nestes locais, e também, servir de alerta para a necessidade de mudanças nas 

práticas de exploração, criando uma cobertura para estes locais imediatamente após 

a retirada do material.  
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Além disso, após a retirada e não recomposição da vegetação, o solo 

encontrar-se-á exposto diretamente aos raios solares e ao impacto das gotas de 

chuva, promovendo a desestruturação e desagregação do mesmo. Todavia, mostra-

se a importância da cobertura vegetal, para manter a umidade do solo, auxiliar na 

decomposição da parte aérea e sistema radicular, e consequentemente, agregar mais 

facilmente as partículas, gerando um aumento de matéria orgânica e deixando o solo 

rico em nutrientes. 

Contudo, a expansão da agricultura tem deixado as práticas de conservação 

do solo cada vez mais distantes, isto devido a uma perda de produtividade crescente 

por causa da falta de condições do solo para produção ou reuso. Desta forma, o maior 

desafio nesta área é o desenvolvimento de um zoneamento para aptidão 

agropecuária/ambiental das regiões, e a criação de incentivos para a recuperação de 

áreas degradadas, a fim de inseri-las novamente na produção, evitando-se abrir novas 

áreas (AZEVEDO, 2014).  

Segundo Lehfeld et al. (2015), o solo é um recurso ambiental nos termos do 

art. 3°, V, da Lei n° 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). Ademais, a 

Política Agrícola Brasileira considera o solo como patrimônio natural do País (art. 102 

da Lei n° 8.171/1991), devendo sua erosão ser combatida pelos proprietários rurais e 

pelo Poder Público (parágrafo único). Cabe, portanto, ao Poder Público a fiscalização 

do uso racional do solo, da água, da fauna e da flora (art. 19, II), como também a 

implementação de um conjunto de ações, em âmbito da mecanização agrícola, que 

promovam a conservação desse recurso ambiental (art. 96). 

 

4.1.4 Clima 

 

A publicação da Lei n° 12.651/12 também traz impactos em relação ao clima, 

visto que, suas disposições contribuíram para que o número de florestas protegidas 

fosse reduzido, provocando uma concentração maior de gases danosos para a 

atmosfera (como o gás carbônico), ficando retidos na mesma, devido ao serviço 

ambiental prestado pelas florestas já citado. Com este excesso de gases acumulados, 

a temperatura global tende a ser alterada, provocando sérios problemas ambientais 

que serão sentidos pelo homem, ou talvez a criação de microclimas passe a ser 

percebida em certas regiões.  
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Embora muitos defendam que o efeito estufa trata-se de um fenômeno natural, 

as mudanças climáticas que vem ocorrendo nos últimos tempos não passam 

despercebidas frente aos nossos olhos. Isto é, o aumento considerável das 

temperaturas, onde não se tem mais as estações bem definidas; o derretimento das 

geleiras e consequentemente, o aumento do nível dos oceanos, têm feito com que 

este tema ganhe cada vez mais destaque no mundo todo.  

O fenômeno do efeito estufa ocorre da seguinte maneira: o sol emite os raios 

solares sobre o planeta Terra, os gases da atmosfera (principalmente o CO2), 

permitem que a luz do Sol passe por eles e parte dessa energia é refletida pelas 

nuvens e pela superfície terrestre. Porém, esses mesmos gases retêm grande parte 

do calor gerado pela luz do sol, refletindo este calor de volta para a superfície, gerando 

mais calor. Na figura 8, podemos ver de forma mais simplificada o funcionamento do 

efeito estufa. 

 

 

Figura 8: Ação do efeito estufa. 
 
Fonte: UNIVERSIA, 2018. 

 

Ainda que o efeito estufa seja considerado um processo natural, há de se convir 

que o crescente aumento da frota de veículos no mundo todo, têm provocado uma 

elevação na taxa de combustíveis fósseis que são liberados para a atmosfera. Além 

disso, a queima das florestas para transformar áreas em plantações, criação de gado 

ou pastagens, também colaboram para o aumento do efeito estufa. 

Assim, fica clara a importância que os recursos florestais têm no controle da 

temperatura do planeta, pois, uma vez sem eles, maior será a quantidade de gases 
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do efeito estufa ficando retidos na atmosfera, impedindo que a radiação solar seja 

dissipada, e por conseguinte, aumentando gradativamente a temperatura global, o 

que pode gerar várias mudanças no clima. 

Nesse sentido, recentemente, na data em que se celebra o Dia Mundial do Meio 

Ambiente (05 de Junho), o Governo do Brasil anunciou a redução da emissão de 

gases que causam o efeito estufa na matriz de combustíveis do País em 10% até o 

fim de 2028. Pelo RenovaBio, 600 milhões de toneladas de carbono deixarão de ser 

emitidas na atmosfera nos próximos 10 anos – número equivalente a dois anos de 

emissões da matriz de combustíveis do País (PLANALTO, 2018). Mesmo está sendo 

uma pequena redução, já é um começo para tentar diminuir a concentração destes 

gases tão prejudiciais ao meio ambiente. 

 

4.1.5 Consequências destas alterações 

 

Como resultado das modificações efetuadas pela Lei n° 12.651/12, os diversos 

impactos ambientais apresentados, podem vir a causar sérios desastres naturais, em 

virtude, por exemplo, da redução no número de florestas protegidas, da perda de 

vegetação no entorno dos cursos d’água, da fragilidade do solo exposto, e do aumento 

na concentração de gases do efeito estufa, trazendo, geralmente, prejuízos não só 

para o meio ambiente, como também para a população em geral, dependendo da 

gravidade. 

 

 
Figura 9: Situação da encosta onde ocorreu o desabamento. 
 
Fonte: DAGIOS, 2017. 
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Apesar do Brasil ainda não ter sido prejudicado por terremotos ou tsunamis, em 

janeiro de 2011, a região serrana do Rio de Janeiro sofreu um dos maiores desastres 

naturais da história do país, com deslizamentos de terra, desabamento de encostas, 

soterramento de bairros e alagamentos. Na madrugada do dia 12, milhões de metros 

cúbicos de água e lama desceram pelas encostas da região a uma velocidade de 150 

km/h, resultando em mais de 900 mortos e 30 mil desabrigados, segundo 

levantamento da prefeitura de Nova Friburgo. As cidades mais atingidas pela tragédia 

foram Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis (DAGIOS, 2017). As figuras 9 e 10 

mostram a situação do local onde ocorreu o desastre.  

 

 
Figura 10: Vista mais abrangente da encosta. 
 
Fonte: MOTTA, 2011. 
 

Por meio das imagens apresentadas, percebe-se que a região do desastre era 

predominantemente de encostas, na qual foram construídas várias residências, na 

maioria, irregulares, deixando o solo totalmente desestruturado por conta da 

movimentação que se fez para a construção das casas. Além disso, de acordo com a 

legislação ambiental vigente no ano do desastre, que ainda era o antigo Código 

Florestal – Lei n° 4.771/65 -, aquela área que foi devastada, tratava-se de uma Área 

de Preservação Permanente (APP), que deveria estar preservada, ou seja, sem 

nenhuma intervenção, seja para uso agrícola ou moradias. Evidentemente, que as 
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condições socioeconômicas da população atingida explicam as ocupações 

irregulares, porém, fica claro que houve a falta de controle e fiscalização pelo Poder 

Público nestas áreas, a fim de fazer cumprir a legislação ambiental. 

 

4.2 Impactos sobre o meio biótico 

 

4.2.1 Flora 

 

Além dos impactos sobre o meio físico citados anteriormente, a publicação da 

Lei n° 12.651/12, também trará prejuízos ambientais em relação ao meio biótico. 

Como é o caso da flora, que tende a ser reduzida pela ação da chuva ácida, por 

exemplo, pois com o aumento da concentração de gases poluentes na atmosfera, as 

partículas de chuva acabam entrando em contato com estes, tornando-se ácidas, as 

quais precipitam em rios, solos e montanhas, prejudicando o crescimento da 

vegetação nessas áreas. 

Ademais, a expansão urbana e rural, têm exercido uma grande pressão sobre 

as áreas cobertas de vegetação, até mesmo sobre aquelas que, por lei, são 

destinadas à proteção ambiental ou preservação permanente. Assim, a ocupação 

desordenada de novas áreas para transformá-las em plantações, criação de gado ou 

pastagens, acabam gerando uma grande perda de vegetação, podendo provocar, 

inclusive, a extinção de espécies endêmicas. Ou seja, com o desmatamento, tem-se 

o risco dessas espécies desaparecerem antes mesmo de serem descobertas e 

estudadas. 

Particularmente, é o que ocorre na Floresta Amazônica, na qual se tem uma 

enorme quantidade de espécies vegetais que vivem somente naquela região, 

passando por um intenso processo de desmatamento, que está reduzindo a área 

original de forma drástica. Nos últimos dados que se teve acesso, a porcentagem de 

remanescentes florestais na Amazônia era de apenas 7%, tendo como os grandes 

responsáveis por este valor alarmante, principalmente, a exploração de madeira, a 

instalação de grandes fazendas agropecuárias e a mineração. Portanto, na tentativa 

de frear esta constante devastação da Floresta Amazônica, poderiam ser 

intensificadas as operações de fiscalização pelos órgãos ambientais e a repressão às 

madeireiras, aos grileiros de terra e aos pecuaristas. 
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4.2.2 Fauna 

 

Da mesma forma que a flora, a fauna também sentirá as consequências da 

aplicação da Lei n° 12.651/12, pois, conforme a quantidade de florestas protegidas for 

diminuindo, reduzirá, consequentemente, o número de espécies de animais que antes 

viviam nestes hábitats. Este é um processo lógico, em decorrência da supressão de 

vegetação, muitas espécies terão seus habitats alterados, e aquelas que conseguirem 

migrar para outro local talvez não sobrevivam às condições do novo hábitat, 

reduzindo, assim, consideravelmente a biodiversidade.  

Contudo, a perda de uma única espécie que seja, principalmente em razão da 

destruição dos ambientes naturais, pode vir a afetar todo o ecossistema, isto se deve 

ao fato de o conjunto dos elementos na natureza estarem interligados, como se 

fossem elos de uma corrente, quando um elo se rompe, todo o grupo é afetado. 

 Além da perda de fauna por conta da retirada de vegetação, muitas espécies 

aquáticas poderão ser extintas devido a poluição hídrica, em função da retirada do 

caráter de proteção das matas ciliares efetuada pela Lei n° 12.651/12. Com isso, 

diminuiu-se drasticamente a proteção das vegetações no entorno dos corpos hídricos, 

permitindo, ainda, que estas áreas sejam ocupadas por atividades humanas. Como 

resultado tem-se, por exemplo, a lixiviação de certos poluentes e sólidos para os 

cursos d’água, prejudicando o desenvolvimento e a sobrevivência da fauna aquática. 

 

4.3 Impactos sobre o meio antrópico 

 

Embora se tenha relatado até este momento somente impactos negativos da 

promulgação da Lei n° 12.651/12, a mesma apresenta alguns impactos positivos 

também, um deles é em relação ao meio socioeconômico, o qual foi favorecido por 

não “perder” grandes áreas agrícolas para reposição florestal. 

De acordo com a Lei n° 4.771/65 (antigo Código Florestal), muitos proprietários 

rurais apresentavam situações pendentes, isto é, precisavam regularizar suas 

propriedades quanto a porcentagem mínima exigida para APPs e Reserva Legal. 

Porém, com a aplicação do novo Código Florestal, através de suas disposições, 

regularizou-se a maioria destes proprietários que estavam irregulares, permitindo 

assim, que a agricultura continuasse se desenvolvendo. 
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Portanto, a Lei n° 12.651/12 é bastante defendida por ruralistas e fazendeiros 

de um modo geral, pois permitiu que novas áreas fossem usadas para plantio. Além 

disso, os defensores justificam que está “flexibilização” trará muitos benefícios 

econômicos e sociais, tais como maiores lucros e uma maior produtividade agrícola. 

Não restam dúvidas de que o setor privilegiado defende a alteração, por causa 

de seus interesses econômicos, já em contrapartida, os ambientalistas buscam 

proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, apontando, através 

de pesquisas e estudos, que os impactos ambientais negativos serão em grande 

escala. Em função destes resultados, observa-se que o novo Código Florestal 

propiciou um maior desequilíbrio entre a importância do desenvolvimento econômico 

e a necessidade de preservação dos recursos florestais, tão importantes para os 

demais recursos naturais.  
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5 Conclusão 

 

A partir da análise realizada, pode-se concluir que as modificações trazidas 

pela aplicação do novo Código Florestal Brasileiro (Lei n° 12.651/12), afetarão 

diretamente a conservação e preservação dos recursos naturais, implicando, assim, 

por meio de suas características prevalecentes, na desvalorização do meio ambiente 

e da biodiversidade. 

Como resultado destas alterações, observar-se-á uma sucessão de impactos 

ambientais negativos sobre o ambiente, como, por exemplo, perda considerável de 

vegetação, poluição hídrica e atmosférica, desestruturação e empobrecimento de 

solos e redução no número de espécies. Entretanto, esta Lei traz também impactos 

positivos, quais sejam em relação ao meio socioeconômico, onde possibilitou que um 

maior número de áreas fosse utilizado, principalmente, para agropecuária e 

silvicultura, garantindo o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Sendo assim, evidencia-se a importância destas mudanças para o meio 

ambiente em geral, as quais influenciarão profundamente na manutenção do equilíbrio 

no ecossistema. Tal fato pode provocar, inclusive, restrições nas taxas de crescimento 

e desenvolvimento de muitas espécies de fauna e flora, o que pode contribuir para o 

desaparecimento de determinadas espécies. 

Desta forma, o que se depreende é que os recursos florestais detêm grande 

valia, prestando serviços ambientais à humanidade, contribuindo para a conservação 

da biodiversidade e mitigando os efeitos das elevadas emissões de gases de efeito 

estufa. Logo, evitar a degradação e revisar as disposições do novo Código Florestal - 

melhorando sua eficiência nas questões ambientais -, parece ser o melhor caminho, 

provavelmente não seja o mais fácil, mas certamente o mais responsável e que levará 

a uma maior eficácia para a proteção ambiental e a diversidade biológica. 

Portanto, conclui-se que os aspectos vigentes no novo Código Florestal 

Brasileiro, contribuem para a diminuição do caráter de proteção dos recursos naturais, 

favorecendo, predominantemente, aqueles relacionados às questões econômicas. 
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